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Executivo de Frente

ASSISTÊNCIA

Secretaria 
promove Natal 
da Família
Momento contou com apresen-
tações musicais. E, brinquedos, 
doces e chocolates foram entre-
gues por dois Papais Noéis. Mais 
na página 11 deste boletim.

EDUCAÇÃO

Educação infantil 
forma quarenta e 
seis crianças
Aluninhos do Pré II creche Can-
tinho do Amor encerraram o 
primeiro ciclo na educação. 
Pág. 06. 
Fotos no site da prefeitura.

Secretaria de Saúde realiza campanha 
de conscientização da Dengue
Pit stop e mutirão foram realiza-
dos durante os meses de novem-
bro e dezembro.
Carros foram adesivados, quin-
tais vistoriados e pan/ etos expli-

cativos entregues a população.
Campanha contou com a contri-
buição dos alunos do 5° ano da 
escola municipal Bem Me Quer.
Pág 05

Prefeitura Municipal lança edital de 
três processos seletivos
Vagas disponíveis são para as 
áreas da saúde e educação, que 
juntas ofertam um total de 133 
vagas com salários que variam 
entre R$ 790,54 e R$ 3.498,00.

Os editais estão disponíveis no 
site oficial da prefeitura. 
Provas serão realizadas no dia 
11 de janeiro de 2015. Veja mais 
na pág. 11.Trabalhos foram > nalizados na primeira semana 

de dezembro. Veja mais na pág 03.

Asfalto é > nalizado 
nos setores 6, 7 e 8 

e na Rua Goiás

PAVIMENTAÇÃO

Secretaria recupera 
estrada de acesso a 
Paranatinga

Patrolamento, tapa buraco e cascalhamento será 
realizado em 120 Km do acesso. Pág 03
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Sede da Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte

ASSESSORIA

Na noite de terça-feira (18.11), as 
contas anuais de gestão da Pre-
feitura Municipal de Gaúcha do 
Norte, referente ao exercício de 
2013, foram aprovadas com seis 
votos favoráveis.
Após apreciação e análise do 

projeto Decreto n° 06/2014, seis 
vereadores votaram a favor do 
apresentado, registrando apenas 
dois votos contrários, 'cando as-
sim aprovada a pauta.
As contas julgadas na 19° sessão 
ordinária da Câmara Municipal 
são da gestão do prefeito Nilson 
F. Aléssio.

Contas de 2013 da 
prefeitura de 
Gaúcha do Norte 
são aprovadas

ADMINISTRAÇÃO

Decoração natalina enfeita a 
noite de Gaúcha do Norte
Desde a noite de sábado,15 de 
novembro, a noite da cidade de 
Gaúcha do Norte 'cou mais en-
cantadora com a belíssima de-
coração natalina realizada pela 
Prefeitura Municipal.
Com luzes espalhadas nos prin-
cipais pontos da cidade e sím-
bolos como piscas, árvores de 
natal, anjos e estrelas, compõe a 
decoração.
No decorrer das avenidas Brasil 
e Marechal Candido Rondon o 
trabalho foi realizado em torno 
das árvores naturais e cantei-
ros centrais. A praça central é o 
grande arsenal da decoração, 
com Jesus, Maria e José ilumi-
nados e simbolizados logo no 
início, decoração segue pelos 
portais de entrada, árvores, per-
golados e canteiros.
Toda a decoração nos inspira e 
traz consigo o maravilhoso espí-
rito natalino embalado pela soli-
dariedade e compaixão, sendo o 
momento onde muitos demons-
tram seu carinho e gratidão às 
pessoas que querem bem.
Tudo para em família esperar a 
grande noite de 24 de dezem-
bro, onde comemora-se o nasci-
mento de Jesus Cristo.

Espírito natalino embala sentimentos como solidariedade e compaixão

De janeiro a agosto, foram gastos 35,21% da Receita Líquida na educação e 24,93% na saúde

Prefeitura realiza audiência pública sobre Metas Fiscais e LDO
Metas fiscais e discussão e ela-
boração da proposta da LDO 
(Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias) foram os assuntos abor-
dados em audiência pública 
realizada pela administração de 
Gaúcha do Norte, na manhã de 
quarta-feira (12.11) no plenário 
da Câmara Municipal.
Com foco inicial no Relatório 
de Gestão Fiscal (RGF) do 2° 
quadrimestre de 2014, gastos 
com pessoal como folha de pa-
gamento e encargos sociais, ín-
dice de aplicação nas áreas da 
saúde e educação e transferên-
cia do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb) foram apresen-
tados no encontro.
No período de janeiro a outubro 
de 2014, foi gasto o percentual 
de 45,35% da receita líquida 
com pessoal, quando o limite 
geral é de 48,6%, ficando assim 
o município dentro do limite 

CONTABILIDADE

imposto por lei, não chegando 
a atingir o limite de alerta.
Em relação a educação munici-
pal, de janeiro a agosto foram 
aplicados 35,21% da Receita 

Líquida de Impostos e Transfe-
rências Constitucionais, quan-
do o mínimo exigido é de 25%. 
Já na saúde, foram aplicados 
24,93% quando o mínimo é de 

15%. “Nos dois casos a admi-
nistração se enquadra na apli-
cação da receita ficando com 
saldo maior que o cobrado em 
lei”, disse o contador, Cezar F. 

Meneguzzi.
Em segundo momento da audi-
ência, o assunto ficou voltado a 
LDO. Sendo esta o elo entre o 
Plano Plurianual (PPA) e a Lei 
Orçamentária 
Anual (LOA), e tem como princi-
pal função selecionar as ações 
que terão prioridade na exe-
cução do orçamento do ano 
seguinte. Com esse embasa-
mento e orientada pela estima-
tiva de uma arrecadação de R$ 
30.420.000,00 para o próximo 
ano, a previsão orçamentária 
para o exercício de 2015 distri-
buída percentualmente entre 
as secretarias, Câmara Muni-
cipal, gabinete e previdência 
municipal, foi apresentada aos 
presentes.
Todas as matérias deste bole-
tim informativo estão disponi-
vel no site oficial da prefeitura, 
www,.gauchadonorte.mt.gov.
br.
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Cely Trevisan
ASSESSORIA

Depois de alguns meses de tra-
balho, na sexta-feira (05.12), a 
pavimentação asfáltica dos se-
tores 6, 7 e 8 e da primeira via 
da Rua Goiás chegam ao #nal no 
município de Gaúcha do Norte.
Projetos, processos licitatórios, 
alinhamento das ruas, medição, 
terraplanagem, piche, brita, cola 
asfáltica e areia, todas as etapas 
estão concluídas.

No primeiro projeto que englo-
bou os setores 6, 7 e 8, onde 
estão as ruas Santo Antônio e 
Cáceres, assim como Avenida 
Brasil e as seis ruas paralelas 
(Porto Alegre, Brasília, Mato 
Grosso, Paraná, Santa Catarina 
e Bahia), além da uma rotatória 
nas proximidades da Câmara 
Municipal, foram aproximada-
mente 38 mil metros quadrados 
asfaltados.
Já quanto a Rua Goiás, o projeto 
é de duas vias com 10 metros de 

Prefeitura Municipal de Gaúcha 
#naliza pavimentação asfáltica

OBRAS

Setores 6, 7 e 8 e Rua Goiás estão asfaltados
largura cada uma, com exten-
são do Jardim Itália até a Cohab, 
sendo que uma das vias foi #na-
lizada. A outra via assim como a 
confecção de duas rotatórias, e 
sinalização das vias #cam para 
um próximo processo que deve 
ser realizado em 2015. Onde ini-
cialmente, os postes de energia 
elétrica devem ser removidos 
da via e recolocados há alguns 
metros de onde se encontram 
atualmente.
O asfalto foi realizado pela Pre-

Administração busca melhorias para 2015
No #nal do mês de novembro, o 
prefeito municipal de Gaúcha do 
Norte, Nilson F. Aléssio, a secretária 
de Assistência Social, Marli Aléssio, 
e os vereadores Antonio Paulino 
Lodi Rissini, Fábio da Silva Souza, 
Fidelicio Dias dos Santos, Genésio 
Roberto Stormowski e Thomáz 
Adão Moscal estiveram em Brasília, 
buscando recursos de melhorias 
para o município em 2015.
Na ocasião foram visitados os de-
putados federais, Nilson Leitão, 
Valtenir Pereira, Welligton Fagun-
des (eleito), os senadores Bairo Ma-
ggi e Jayme Campos assim como o 
Ministério da Agricultura.
Nos encontros com parlamentares, 

foram entregues e protocolados 
ofícios com diversas necessidades 
do município, entre eles pedido de 
construção de um prédio próprio 
para o CRAS, um aparelho de ma-
mogra#a, duas patrulhas mecani-
zadas e recursos para manutenção 
e construção de estradas vicinais. 
Além disso, também foi agilizado 
junto a parlamentares, o recurso 
do projeto de Saneamento Básico 
para o município.
Inclusos nos projetos da adminis-
tração para o ano de 2015, tam-
bém está a construção de uma 
biblioteca municipal que deve 
bene#ciar estudantes e leitores de 
Gaúcha do Norte.

feitura Municipal em parceria 
com os proprietários de lotes 
daquela região, justi#cando as-
sim como contribuição de me-
lhorias.
“O asfalto era uma necessidade 
para o município, e a adminis-
tração buscou meios para que 
pudéssemos proporcionar essa 
conquista para nossa popula-
ção e hoje comemorar mais essa 
conquista para nossa cidade”, 
disse o prefeito de Gaúcha do 
Norte, Nilson F. Aléssio.
A confecção dos meio-#os de 
todas as vias recentemente as-
faltadas iniciam ainda em de-
zembro.
A #nalização do asfalto era uma 
grande expextativa da popu-

lação em geral, que de acordo 
com os comentários na pági-
na do facebook, avaliam como 
positiva a grande evolução. Em 
uma das publicações, a mora-
dora de Gaúcha do Norte, Maria 
Ivanilda comentou como ‘evo-
lução das boas’.  Já a internauta 
Jucelma Da Silva Gomes fez o 
seguinte comentário ‘Espetácu-
lo, o progresso chegando por aí’.
“Gaúcha do Norte está muito 
mais bonita, agradável e a po-
pulação tem mais qualidade 
de vida. É com sentimento de 
dever cumprido que chegamos 
ao #nal de mais um ano, com a 
#nalização de uma importante 
obra para o município”, #nalizou 
o prefeito.

Rua Goiás após a pavimentação asfáltica



Pág. 04

Doenças como sarampo e poliomielite foram combatidas nas ações

ASSESSORIA

Na tarde de sexta-feira (07.11), a 
secretaria municipal de Saúde de 
Gaúcha do Norte realizou a audi-
ência pública do II Quadrimestre, 
prestação de contas da saúde de 
maio a agosto de 2014. Com o 
tema “Saúde em Números”, vo-
lume de atendimentos e dados 
contábeis foram apresentados aos 
presentes no plenário Senador Jo-
nas Pinheiro, na Câmara Municipal.
Com o objetivo de ouvir a popu-
lação sobre o serviço de saúde 
no município e buscar melhorias 
na área, atendimentos realizados 
pelas equipes Saúde da Família, 
saúde bucal, atendimentos psico-

Audiência da saúde é 
realizada em Gaúcha

Campanha imunizou XX crianças em Gaúcha do Norte
SAÚDE

Número de atendimentos e dados 
contáveis foram apresentados no 
encontro

NORMATIVA

lógicos, assistência farmacêutica, 
atendimento Central de Regulação 
Municipal, vigilâncias Sanitária e 
Ambiental, 3uxo de pacientes em 
casa de apoio, atendimentos no la-
boratório municipal, 5sioterapia e 
hospital municipal foram apresen-
tados durante a audiência.
Quanto a parte contábil, em 31 de 
agosto (5nal do segundo quadri-
mestre) saldo era de R$ 920.912.08 
do orçamento anual da saúde 
que é de R$ 6.063.224,39. Tanto 
o destino quanto os valores em-
penhados, liquidados e pagos no 
período de maio a agosto foram 
explanados.
A próxima audiência da saúde 
deve ser realizada nas proximida-

des da segunda quinzena de de-
zembro.

Participação da sociedade
As audiências públicas são uma 

Crianças de seis meses a menores de cinco anos foram vacinadas

ASSESSORIA

De 08 a 28 de novembro, a se-
cretaria municipal de Saúde 
de Gaúcha do Norte realizou a 
campanha de vacinação contra 
o sarampo e a poliomielite (co-
nhecida popularmente como 
paralisia infantil), e imunizou 
cerca de XX crianças.
O público alvo da campanha 
realizada nacionalmente, foram 
crianças de seis meses a meno-
res de cinco anos de idade. E a 
meta do município foi alcança-
da devido a grande participa-
ção nos dias D’s promovidos no 
município.
Em Gaúcha do Norte, 565 crian-
ças foram imunizadas contra a 
poliomielite (6 meses = 57 do-
ses;  1 ano = 104 doses;  2 anos 
= 132 doses;  3 anos = 136 do-
ses;  4 anos = 136 doses).
Já contra o sarampo foram vaci-
nadas 513 crianças (1 ano = 103 
doses;  2 anos = 133 doses;  3 
anos = 137 doses; 4 anos = 140 
doses).
Os Dias D’s de vacinação foram 

realizados nos sábados 8 e 22 
de novembro nas duas unida-
des de saúde, Mario Alieve e 
Ernesto Doleys das 7h as 17 
horas. 
 

Doenças

De acordo com o Ministério da 
Saúde, a poliomielite é uma do-
ença infectocontagiosa grave. 
Na maioria dos casos, a criança, 
quando infectada, não morre, 
mas adquire sérias lesões que 
afetam o sistema nervoso e 
provocam paralisia irreversível, 
principalmente nos membros 
inferiores.
Já o sarampo é uma doença 
viral aguda grave e altamente 
contagiosa. Os sintomas mais 
comuns incluem febre alta, tos-
se, manchas vermelhas, coriza 
e conjuntivite. A transmissão 
acontece de pessoa para pes-
soa por meio de secreções ex-
pelidas ao tossir, falar ou respi-
rar. A única forma de prevenção 
da doença é a vacinação.

forma de prestar contas a socieda-
de sobre todos os valores gastos 
em determinado período e in-
vestimentos efetuados na área 
apresentada, por isso essa é a 

oportunidade que os usuários 
do serviço têm para colocar seus 
questionamentos, dúvidas, críti-
cas e sugestões aos responsáveis 
pela gestão.
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Alunos do 5° ano contribuíram com a campanha

SAÚDE

ASSESSORIA

Pan$etos em mão e missão de 
conscientizar a sociedade, foi 
assim que os funcionários da 
área da saúde percorreram to-
das as ruas e residências de 
Gaúcha do Norte no mutirão da 
Dengue, durante toda a sexta-
-feira 05 de dezembro.
A ação contou com a participa-
ção de quatro alunos do 5° ano 
da escola municipal Bem Me 
Quer e foi desenvolvida pela 
Vigilância Ambiental visando a 
conscientização da população 
evitando assim o alastramento 
de focos da doença no municí-
pio.
Vistoria de quintais e entrega de 
pan$etos *zeram parte do mu-
tirão realizado todos os anos. 
“Todos os anos promovemos a 
conscientização alertando para 
o acúmulo de água nos quin-
tais, evitando assim criadouros 
do mosquito Aedes Aegypti, o 
transmissor da doença”, disse a 
coordenadora da vigilância am-
biental, Maria Ivanilda da Silva.
Para a moradora Mercedes Ma-
ria Alievi que já foi vítima da 
doença por duas vezes, o traba-
lho é de grande importância. “O 
pessoal da saúde vem e passa 
as devidas orientações para evi-
tar a proliferação do mosquito, 

mas todos nós precisamos fazer 
a nossa parte”, apontou.
Após as vistorias realizadas nes-
ta sexta, os quintais onde foram 
registradas ocorrência de larvas 
receberão uma segunda visita 
minuciosa. Depois de isso acon-
tecer, noti*cações serão entre-
gues aos moradores da residên-
cia para que eliminem todos os 
recipientes que possam arma-
zenar água.

Unidades fechadas

Para que a ação pudesse contar 
com a participação dos funcio-
nários, as duas unidades básicas 
de saúde permaneceram fecha-
das durante o dia.

Con*ra 10 cuidados insdispen-
sáveis para evitar a proliferação 
do mosquito da dengue:

1 - Mantenha bem tampados: cai-
xas, tonéis e barris de água. 
2 - Coloque o lixo em sacos plás-
ticos e mantenha a lixeira sempre 
bem fechada. 
3 - Não jogue lixo em terrenos 
baldios. 
4 - Se for guardar garrafas de vi-
dro ou plástico, mantenha sem-
pre a boca para baixo. 
5 - Não deixe a água da chuva 
acumulada sobre a laje. 
6 - Encha os pratinhos ou vasos 

Promover a conscientização foi o papel 
destinado aos pro*ssionais da saúde

A secretaria municipal de Saúde 
de Gaúcha do Norte juntamen-
te com a Vigilância Ambiental e 
Sanitária, realizaram na manhã 
desta sexta-feira (07.11) um 
pit stop de conscientização da 
Dengue no município.
A ação foi executada na Aveni-
da Brasil esquina com a Avenida 
Marechal Candido Rondon, e na 
ocasião veículos foram adesiva-
dos e panfletos explicativos fo-
ram entregues a quem passava 
pelo local.
“O objetivo da campanha é 
promover a conscientização da 
sociedade quanto aos perigos 
do mosquito da Dengue, e essa 
ação foi pensada para atingir 
mais cidadãos dentro da cam-
panha”, disse a coordenadora 

da Vigilância Ambiental Maria 
Ivanilda.

A prevenção é a única 

arma contra a doença.

A melhor forma de se evitar a 
dengue é combater os focos de 
acúmulo de água, locais propí-
cios para a criação do mosqui-
to transmissor da doença. Para 
isso, é importante não acumu-
lar água em latas, embalagens, 
copos plásticos, tampinhas de 
refrigerantes, pneus velhos, 
vasinhos de plantas, jarros de 
flores, garrafas, caixas d´água, 
tambores, latões, cisternas, sa-
cos plásticos e lixeiras, entre 
outros.

Secretaria realiza campanha contra a Dengue
Pit stop e mutirão de conscientização foram realizados durante os meses de novembro e dezembro

de planta com areia até a borda. 
8 - Se for guardar pneus velhos 
em casa, retire toda a água e 
mantenha-os em locais cobertos, 
protegidos da chuva. 
9 - Limpe as calhas com freqüên-
cia, evitando que galhos e folhas 
possam impedir a passagem da 
água. 
10 - Lave com freqüência, com 
água e sabão, os recipientes uti-
lizados para guardar água, pelo 
menos uma vez por semana. 
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Educação infantil forma crianças, em Gaúcha do Norte
ENSINO

4° Campeonato Municipal Indígena 
e 2ª Taça Xingu são disputados

De 28 a 31 de outubro, o depar-
tamento de Esportes e Lazer de 
Gaúcha do Norte promoveu o 
4° Campeonato Municipal Indí-
gena na aldeia Posto Leonardo, 
localizado no parque nacional 
do Xingu.
A competição contou com a 

participação de sete aldeias, 
sendo Kamayurá, Kuikuro, Pos-
to Leonardo, Waurá, Aweti, 
Yawalapiti, Akinha. Depois de 
muitas disputas, a equipe Aki-
nha se consagrou como cam-
peã e no sábado (01) disputou 
a 2ª Taça Xingu com a equipe 

ASSESSORIA

Na noite de quinta-feira 
(11.12), quarenta e seis crian-
ças inclusas na turma Pré II da 
creche Cantinho do Amor de 
Gaúcha do Norte encerraram 
o ciclo da educação infantil e 
participaram da solenidade de 
formatura, no salão paroquial 
da Igreja Católica.
Pais, amigos e autoridades as-
sistiram a primeira conquista 
educacional das crianças e co-
memoraram juntos a formação 
escolar. Já em 2015, uma nova 
etapa escolar se inicia na vida 
de todos os pequeninos for-
mandos, com a inserção no En-
sino Básico.
O prefeito municipal, Nilson F. 
Aléssio durante a palavra, para-
benizou os pais e os formandos 
pela conquista. O secretário 
de educação, Elço Domingos 
Alves e a diretora da creche, 

ESPORTE

Alunos da Apae 
comemoram 
o Natal
Na manhã de sexta-feira, 12 de 
dezembro, os alunos da Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (APAE) de Gaúcha do 
Norte, receberam a presença do 
Papai Noel com os tão esperados 
presentes natalinos.
Cada aluno escreveu sua carti-
nha ao bom velhinho, com o seu 
pedido do desejado presente de 
Natal e o recebeu das mãos do 
Papai Noel.
“Esse momento foi promovido 

para manter a cultura natalina 
entre nossos alunos, falando do 
Papai Noel, do nascimento do 
menino Jesus e dos presentes. 
Valorizando-os assim como pes-
soa e mostrando a importância 
que têm para todos nós”, disse a 
coordenadora Vanderléia G. da 
Silva.
Os presentes doados aos alunos 
especiais foram patrocinados 
pela diretoria e padrinhos da ins-
tituição.

campeã do 13° Campeonato de 
Futebol de Gaúcha do Norte, 
União.
O campeão da Taça Xingu foi 
definido no tempo normal de 
jogo, onde a equipe União ven-
ceu a Akinha por 3 X 0, com gols 
de Elielton (2) e Douglas (1).

Equipe União, campeã do 13° Campeonato de Futebol e 2ª Taça Xingu

46 aluninhos encerraram o primeiro ciclo na educação Rosa Soranso falaram sobrea 
etapa concluída, e o Pe. Da-
mião A. Avelino apontou sobre 
a necessidade da participação 
familiar na formação da educa-
ção das crianças.
Os aluninhos realizaram uma 
apresentação dedicada espe-
cialmente para a data e partici-
param do primeiro juramento 
educacional, logo após firma-
ram a conclusão do ciclo com o 
recebimento do certificado de 
conclusão.

Campeonato indígena foi realizado no Posto Leonardo 

Alunos realizaram apresentação para o Papai Noel
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INFRAESTRUTURA

Os 120 km da saída da cidade até o Posto Carajás recebem os trabalhos

ASSESSORIA
CELY TREVISAN

Na manhã de quinta-feira 
(06.11), a secretaria municipal 
de Infraestrutura de Gaúcha 
do Norte iniciou os trabalhos 
de recuperação da estrada de 
acesso ao município de Cana-
rana, sendo que o trecho que 
vem sendo trabalhado perten-
ce ao município vizinho loca-
lizado a 160 quilômetros de 
Gaúcha.

Secretaria recupera estrada de acesso a Paranatinga

Estrada de acesso a Canarana é recuperada

CELY TREVISAN
ASSESSORIA

Na segunda-feira, 01 de de-
zembro, a secretaria municipal 
de Infraestrutura de Gaúcha 
do Norte iniciou os trabalhos 
de recuperação da estrada de 
acesso ao município de Para-
natinga.
Com distância de cerca de 210 
quilômetros de estrada de 
chão entre os municípios, 120 
Km recebem os trabalhos de 
patrolamento com tapa buraco 
e cascalhamento dos pontos 
críticos.
Devido os trabalhos ultrapas-
sarem o limite do município, 
um projeto de lei foi aprovado 
autorizando os trabalhos até 
o Posto Carajás, já no municí-

PATROLAMENTO

Trabalho só foi possível devido elaboração de Lei n° 642
São 25 quilômetros, trecho lo-
calizado entre a Pousada Piraí-
ba (logo depois da ponte sobre 
o rio Culuene) até o ponto co-
nhecido popularmente como 
Dona Zélia está passando por 
reparos, que compreende tra-
balhos de patrolamento com 
tapa buraco e cascalhamento.
A intensidade de buracos no 
local se deu devido a incidên-
cia de chuvas e a grande mo-
vimentação tanto de carros de 
passeio quanto cargas pesa-
das.

O trabalho nas estradas do mu-
nicípio vizinho só foi possível 
devido a elaboração de proje-
to de lei pelo poder Executivo, 
e a aprovação da mesmo pelo 
poder Legislativo de Gaúcha 
do Norte, ficando a Lei n° 642. 
“Algumas reclamações esta-
vam chegando até nós, e como 
precisamos diariamente dessa 
via, agimos com o processo ne-
cessário para a devida recupe-
ração”, disse o secretário João 
Batista Lodi Rissini.
Em dois pontos críticos da es-
trada, foram plantados pés de 
bananeira, manifestação que 
já vem se tornando comum em 
Mato Grosso, mas quem sabe 
o que é transitar em estradas 
sem pavimentação asfáltica é 
conhecedor de que em perío-
do chuvoso somado a fatores 
como alta incidência de chuvas 
e grande movimentação, os 
acessos ficam comprometidos.

Outros trabalhos

Durante o mês de novembro, 
a secretaria também realizou o 
maninlhamento e aterramento 
de uma ponte localizada nas 
próximidades do Mini Hotel, 
sento Canarana.

pio de Paranatinga. “Todos os 
anos, durante o período chu-
voso, são registrados proble-
mas de passagem no trecho da 
divisa de Gaúcha até o Posto, e 
esse ano decidimos por incluir 
ele no mesmo trabalho que es-
tamos desenvolvendo da saída 
da cidade até a divisa de muni-
cípios”, disse o secretário João 
Batista Lodi Rissini.
Além de Paranatinga, a rota é 
o principal acesso aos municí-
pios de Primavera do Leste e a 
capital Cuiabá.
Até o fechamento desta edi-
ção, os trabalhos continuam 
no trecho.
Todos os trabalhos da secre-
taria estão disponíveis no site 
oficial da prefeitura, www.gau-
chadonorte.mt.gov.br.

Parte do trecho antes da recuperação

Na terça-feira (4.11), a secretaria 
municipal de Infraestrutura de 
Gaúcha do Norte iniciou os tra-
balhos de recuperação de um 
trecho da estrada de acesso ao 
município de Canarana.
Levantamento e cascalhamento 
de cerca de 1.500 metros estão 
sendo realizados nas proximida-
des da entrada para a Fazenda 
Jaraguá, há 34 quilômetros do 

Infraestrutura realiza 
levantamento e 
cascalhamento de estrada

ACESSOS

município.
Caminhões, retroescavadeira e 
motoniveladora foram destina-
dos para os trabalhos. “Com a inci-
dência de chuvas e grande movi-
mentação na via, a passagem pelo 
local 9cou comprometida, e esse 
trabalho já vem como emergen-
cial antes que futuros atoleiros 
possam surgir no trecho recupe-
rado”.

Trecho estava comprometido devido incidência de chuvas
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Cerca de 400 alunos de 4° ano do 
Ensino Fundamental a 3° ano do 
Ensino Médio da rede estadual de 
ensino do município de Gaúcha 
do Norte, assistiram a palestras re-
alizadas pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac) 
de Primavera do Leste. Foram três 
encontros promovidos nos dias 10 
e 11 de novembro, pela secretaria 
municipal de Assistência Social 
em parceria com a Escola Estadual 
Gervásio dos Santos Costa e Senac 
de Primavera.
Drogas e doenças sexualmente 
transmissíveis (DST) foram os pon-
tos chaves abordados nas palestras 
ministradas pela enfermeira do Se-
nac, Márcia Zafalon. “Nosso desa'o 
é promover a conscientização da 

ASSISTÊNCIA

Drogas e DST são temas abordados junto 
aos alunos de Gaúcha do Norte

Alunos dos cursos de operador 
de computador e atendente de 
nutrição de Gaúcha do Norte 
participaram do encerramen-
to das atividades, realizado na 
noite de segunda-feira (10.11) 
na sede do Centro dos Idosos.
As duas turmas com total de 
17 alunos finalizaram os cursos 
oferecidos pelo Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Comer-
cial (Senac) de Primavera do 

Senac realiza encerramento de 
cursos em Gaúcha do Norte

Famílias bene'ciados pelo Pro-
grama Bolsa Família em Gaúcha 
do Norte, participaram do se-
gundo bazar realizado no 'nal 
da tarde de quarta-feira (05.11) 
que contou com cerca de 300 
peças expostas entre roupas e 
calçados.
As peças vendidas no bazar 
foram doadas por pessoas e 
comércios do município. Já os 
bene'ciados pelo Bolsa Família 
adquiriram roupas e calçados 
utilizando como moeda de tro-
ca um dinheiro sem valor rece-
bido a cada encontro em que 
participaram.
Para a gestora do programa, Éri-
ca Rigoni, a realização do bazar 
vem como um incentivo a mais 
para que as famílias participem 

Bene'ciários parti-
cipam do 2° bazar 
do Bolsa Família

OPORTUNIDADE

juventude para o cuidado com a 
saúde, mostrando o risco que cada 
um corre quando se envolve com 
a droga. Muitos adolescentes já 
sabem o que o mundo nas drogas 
pode provocar, mas não querem 
enxergar a realidade e preferem 
acreditar que as consequências 
não irão chegar até eles”, apontou 
a enfermeira.
A diferenciação entre drogas lí-
citas e ilícitas, a ação no Sistema 
Nervoso Central e diversas conse-
quências para a saúde do usuário, 
também foram repassadas. No 
ponto frisado sobre a saúde, os 
adolescentes foram orientados e 
alertados quanto a necessidade 
da prevenção durante as relações 
sexuais, doenças como gonorreia, 

Leste, trazidos ao município 
pela secretaria municipal de As-
sistência Social através do CRAS 
– Casa das Famílias.
“É com grande alegria que a 
secretaria parabeniza todos 
esses alunos que persistiram e 
não desistiram dessa oportuni-
dade de se qualificar. A secre-
taria tem investido para trazer 
esses cursos de qualificação, 
que além de serem cursos sem 

Cerca de 400 alunos da rede estadual de ensino participaram dos encontros
sí'lis, HPV, hepatite B, hepatite C, 
HIV foram abordadas. Imagens das 
consequências do uso de drogas 
na 'sionomia e no corpo de indi-
víduos, também foram repassadas 
nos encontros.
“Essa fase que vocês estão viven-
do é muito gostosa, tudo querem 
conhecer e aproveitar, mas sejam 
inteligentes e aproveitem com 
coisas boas. Esperamos retornar 
ano que vem aqui no município e 
trazer palestras sobre assuntos que 
a juventude precisa saber e conhe-
cer um pouco mais”, disse Paula G. 
Alves gerente do Senac de Prima-
vera, aos alunos.
Como mensagem 'nal, a enfer-
meira ressaltou, “lutem e valorizem 
a saúde que vocês têm, enquanto 

dos encontros realizados quin-
zenalmente pelo programa. “A 
cada reunião realizada pelo pro-
grama, novas informações ne-
cessárias aos bene'ciados são 
repassadas, se fazendo neces-
sária a participação das famílias. 
A cada reunião, os presentes re-
cebem um dinheiro sem valor, o 
qual pode ser utilizado apenas 
em aquisições no bazar”, disse.
No encontro, representantes 
do Bolsa Família convidaram as 
famílias para o último encon-
tro do programa a ser realizado 
no próximo dia 26 a partir das 
17h30 no Centro dos Idosos, e 
deve contar com programação 
diferenciada com realização de 
gincana e entrega de premia-
ção.

Total de 17 alunos 'nalizaram os cursos

muitos estão acamados pedindo 
por saúde, existe outro tanto pro-
vocando a doença em si mesmo 

com o uso de drogas e a sexualida-
de desregrada e sem prevenção”, 
'nalizou Márcia.

custo algum para os alunos, a 
grade de professores é formada 
por profissionais que possuem 
formação na área para estar à 
frente da turma”, disse a assis-
tente social Joceli Friedrich.
Ambos os cursos foram realiza-
dos no período noturno, sendo 
que o curso de operador de 
computador teve carga horária 
de 160 horas e o de atendente 
de nutrição 240 horas. As au-
las teóricas foram realizadas na 
Escola Municipal de Educação 
Básica Bem Me Quer e as aulas 
práticas de atendente de nutri-
ção na cozinha do hospital mu-
nicipal.
“Temos visto que o município 
tem crescido, e a demanda por 
profissionais qualificados vem 
junto com esse crescimento. É 
sempre muito bom o encerra-
mento de curso, pois é uma eta-
pa da certificação de trabalho 
cumprido tanto para o Senac 
como para todos os alunos que 
conseguiram chegar até o final”, 
disse a gerente do Senac de Pri-
mavera, Paula G. Alves.

Peças comercializadas foram doadas 
pelo comércio local 
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Festa à fantasia marca o encerramento das atividades do 
POPSEC de Gaúcha do Norte
Personagens das principais histórias e desenhos infantis foram representados

ASSESORIA

Princesas, bailarinas, noivas, 
super homem, Maria Hemília, 
policial, mendigo, vaqueiros, 
índia, chapeuzinho vermelho, 
morte, todos reunidos em um 
só lugar para uma mesma co-
memoração, a festa à fantasia 
realizada pelo POPSEC (Progra-
ma de Oficinas Pedagógicas Só-
dio Educativas e Culturais) de 
Gaúcha do Norte.
Com comemoração em grande 
estilo e com a representação 
de personagens das principais 
histórias e desenhos infantis, 
assim se findou as atividades 
do programa na tarde desta 
quinta-feira (27.11) no centro 
da Melhor Idade.
Além de vestimentas a caráter, 
coroas, chapéus, asas, sapati-

ASSISTÊNCIA SOCIAL

lhas, buques, cesta, bonecos e 
muita criatividade fizeram par-
te da festa de encerramento, 
que contou com apresentações, 
brincadeiras e lanche para a 
criançada presente.
Segundo a coordenadora do 
programa, Ketlin Tailine Oli-
veira, o tema da festa foi uma 
escolha dos próprios alunos, 
sendo realizada para promover 
a interação entre os alunos, pro-
porcionar um tarde diferente, 
ao mesmo tempo que, marcar 
o encerramento das atividades.
Além das crianças, estiveram 
presentes no evento profissio-
nais inseridos no POPSEC, CRAS 
e secretaria de Assistência So-
cial, eles que são os responsá-
veis por todo o trabalho realiza-
do junto às crianças durante o 
percorrer de 2014.

Bene3ciários do Bolsa 
Família participam do 
último encontro do ano

ASSESSORIA

Famílias beneficiadas pelo pro-
grama Bolsa Família em Gaú-
cha do Norte participaram do 
último encontro do ano pro-
movido pelo CRAS Casa das 
Famílias e realizado no final da 
tarde de quarta-feira (26.11), 
no Centro dos Idosos.
Dinâmica, apresentação com 
slides dos encontros realiza-
dos durante o ano, sorteio de 
brindes e delicioso coquetel 
fizeram parte do encontro. Su-
gestões para os encontros de 
2015 foram solicitadas aos pre-
sentes.
O assistente social, Luiz Carlos 
Santos Lopes, apontou que o 
cronograma dos encontros foi 
seguido e da necessidade de 
participação das famílias bene-

ficiadas, sendo a presença uma 
condicionalidade para se man-
ter no programa.
A gestora do programa no 
município, Érica Rigoni avalia 
como produtivo todos os tra-
balhos realizados durante 2014 
para as famílias do Bolsa Fa-
mília. “Cumprimos com nosso 
dever de promover os encon-
tros quinzenais, repassando 
as informações exigidas pelo 
programa, promovendo assim 
o fortalecimento de vínculos 
entre o grupo, se estendendo 
até o convívio familiar”, disse.
“Para 2015 estaremos seguin-
do as normativas do programa 
e acredito que estamos no ca-
minho certo, pois temos atraí-
do um bom público em nossos 
encontros e bazares que o Bol-
sa Família realiza”, finalizou a 
gestora.

BENEFÍCIO

Dinâmica, apresentação e sorteio de brin-
des 3zeram parte do momento

Vovôs e vovós participam do último 
almoço da Melhor Idade

ASSESSORIA

O domingo, 07 de dezembro, 
foi de festa para os vovôs e 
vovós do município de Gaú-
cha do Norte, que juntos par-
ticiparam do último almoço de 
2014 promovido pela Prefeitu-
ra Municipal através da secre-
taria de Assistência Social e 
Associação dos Aposentados e 
Pensionistas.
Com dia dedicado especial-
mente a eles, roda de chimar-
rão, jogo de cartas, bocha, 
cuidados com a saúde com 
aferição da pressão arterial, 
entrega de lembranças, apre-
sentação do coral ‘Recordar é 
Viver’, saboroso almoço e lan-
che da tarde, estiveram pre-
sentes promovendo a intera-
ção do grupo.
Estiveram presentes no even-
to, o prefeito Nilson F. Aléssio 
acompanhado da primeira 
dama e secretária de Assistên-
cia Social, Marli Aléssio, assim 
como a equipe do CRAS e vo-
luntários dos almoços realiza-
dos.

“Agradecemos a todos os vo-
luntários que deixam suas 
atividades domésticas e vem 
sempre colaborar conosco”, 
disse a secretária Adelina Ven-
der.
Ao final de cada fala, felicita-
ções natalinas foram deseja-
das a todos os presentes, e a 
secretária da associação fina-
lizou com uma mensagem re-

SOCIAL

tratando sobre o que é o amor.
Com o último almoço, todas 
as atividades com o grupo da 
melhor idade são encerradas.
A secretaria municipal de As-
sistência Social deseja a todos 
os vovôs e vovós um Feliz Na-
tal e um 2015 cheio de saúde 
para que novos momentos 
possam ser compartilhados 
juntos. 

Coral da Melhor Idade, ‘Recordar é Viver’

Entrega de lembranças fez parte do evento 
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O Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial (Senai), 
através Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Em-
prego (Pronatec) e em parceria 
com a secretaria municipal de 
Assistência Social de Gaúcha do 
Norte, investem na capacitação 
de novos pro&ssionais para as 
áreaa da construção civil e infor-
mática.
Os cursos de Pedreiro e Alvena-
ria e Montador e Reparador de 
Computador, tiveram início no 
dia 16 de outubro, foram reali-
zados em período noturno na 
escola municipal Bem Me Quer, 
e pagaram R$ 2,00 por hora/aula 
ao aluno.
Inclusos no cronograma do cur-
so de pedreiro, estiveram inclu-
sos quesitos como: conhecimen-
to e utilização dos equipamentos 
pertinentes a construção civil, 
como enxada, pá, colher de pe-
dreiro, metro, símbolos, entre 
outros; confecção de orçamento 
de materiais para a obra; equipa-
mentos de proteção individual 
(EPIs); noção de projetos, organi-
zação e cronograma de obra. “A 
confecção da massa, levantação 
de alvenaria, chapisco, reboco, 
assim como noções de prumo, 

esquadro e nível tem sido repas-
sado aos alunos”, disse o profes-
sor Wilson Leandro da Silva.
Questionado sobre sua atuação 
como professor, Wilson apon-
tou, “essa experiência tem sido 
muito boa, pois também estou 
aprendendo junto com os alunos 
em pontos de como transmitir o 
meu conhecimento na área da 
construção civil para outras pes-
soas de forma direta, respeitar a 
inexperiência e as opiniões que 

surgem. E no &nal disso tudo, 
temos tive uma recíproca muito 
boa e verdadeira por parte dos 
alunos”, &nalizou.
Para a aluna Maria Tacieli Sena de 
31 anos, o que a motivou a fazer 
o curso foram alguns objetivos 
pessoais. “Tem sido uma gran-
de oportunidade de um novo 
aprendizado, com a explicação 
passo a passo estamos executan-
do tudo o que aprendemos na 
teoria”, a&rmou.

Senai capacita pro&ssionais de Gaúcha do Norte

Alunos do curso de pedreiro e alvenaria

Já o curso de Montador e Repa-
rador de Computador capacitou 
cerca de 13 alunos com conteú-
dos teórico e prático. 
Segundo o professor, Nilton Au-
gusto Mauerverck Neto, duran-
te o curso, os alunos aprendem 
tanto em conteúdo teórico como 
prático, desde a formatação até a 
instalação de programas e drives. 
Quesitos presentes desde a parte 
inicial até a &nalização para um 
bom funcionamento da máquina.
A aluna Andrieli T. Caon de 16 
anos avalia aponta que o curso 
é muito bom e vem como um 

aprendizado a mais. “Gosto das 
aulas e estou aprendendo bas-
tante, já consigo realizar todas as 
etapas para a formatação de com-
putadores e alguns outros pontos 
que eu não sabia nem por onde 
começar. Atividades sobre o as-
sunto são desenvolvidas durante 
as aulas e isso ajuda a desenvolver 
e gravar o conteúdo estudado”, 
disse.
Para o aluno Tairone B. Alves de 25 
anos, a opção pelo curso foi para 
aprender algo novo e as aulas e 
aprendizado tem atendido suas 
expectativas.

OPORTUNIDADE

Na noite de quarta-feira (10.12), 
a prefeitura municipal de Gaú-
cha do Norte através da secre-
taria municipal de Assistência 
Social e CRAS Casa das Famílias, 
realizou o enceramento dos dois 
cursos ofertados no município 
pelo Pronatec através do Senai e 
citados na matéria acima.
Participaram do momento, os 
alunos, Andrieli, Anni, Denilson, 
João, Kallyo, Sérgio, Luis Carlos, 
Odirlei, Tairone e Weliton que 
&nalizaram o curso de Monta-
dor e Reparador de Computa-
dor administrado pelo técnico 
em informática Nilton Augusto 
Mauerverck Neto. Já inclusos no 
curso de Pedreiro de Alvenaria 
aplicado pelo mestre de obras 
Wilson Leandro da Silva, par-
ticiparam do encerramento os 
alunos, Ademir, Alex, Andreas, 
Izamar, João Cervante, Laila, Sil-
vana e Taciele.
Com a &nalização dos cursos, o 
município ganha mão de obra 

quali&cada nas áreas da constru-
ção civil e informática.
“Durante todo o ano, a secretaria 
tem buscado parceiros e cursos 

que sejam bons para o mercado 
de trabalho do município. Sen-
do uma maneira de incentivar a 
capacitação e oportunizar que 

Cursos do Senai são encerrados em Gaúcha do Norte

Alunos que participaram do encerramento dos cursos

Montador e Reparador de Computador e Pedreiro e Alvenaria foram ofertados pelo Pronatec

muitos possam mudar os rumos 
da sua vida”, disse a assistente 
social, Joceli Friedrich.
“Queremos parabenizar todos 

os alunos que encerram os cur-
sos hoje, desejar sucesso e es-
peramos vê-los participando de 
outros cursos que estaremos 
trazendo para o município”, a&r-
mou a secretária de assistência 
social Marli Aléssio.
Para o aluno João Santana de 
38 anos, o curso de montador 
e reparador de computador foi 
muito proveitoso, “a mão de 
obra quali&cada no município 
está escassa, e esses cursos são 
a chance que temos de nos ca-
pacitar em determinadas áreas”, 
apontou.
Questionado sobre a opção pelo 
curso, o aluno a&rmou, “sempre 
tive vontade de integrar esse 
lado da informática, quando 
apareceu a oportunidade eu 
abracei sem pensar duas vezes. 
Estou muito feliz e com muitos 
conhecimentos na área que não 
pensei que teria algum dia”.

Alunos do curso de montador e reparador de computador
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Na noite de sexta-feira, 05 de de-
zembro, a prefeitura municipal de 
Gaúcha do Norte através da secre-
taria municipal de Assistência So-
cial realizou o grandioso evento 
Natal da Família no ginásio muni-
cipal de esportes.
Com local lotado de pais e crian-
ças, o evento contou com apre-
sentações de 'auta, violão e coral 

Prefeitura Municipal realiza 
Natal da Família

NATAL

Brinquedos, doces e chocolate foram entregues por 
dois Papais Noéis

das crianças do POPSEC (Progra-
ma de O*cinas Pedagógicas Só-
dio Educativas e Culturais), coral 
Recordar é Viver com mulheres 
da melhor idade e coral da Igreja 
Batista com músicas natalinas e 
que traduzem o verdadeiro senti-
do da comemoração do dia 25 de 
dezembro.
Após apresentações, a presença 

APRENDIZADO

POPSEC realiza último 
bazar do ano

Na manhã de terça-feira (25.11), o 
último Bazar do POPSEC (Progra-
ma de O*cinas Pedagógicas Sódio 
Educativas e Culturais) de Gaúcha 
do Norte, abriu suas portas com os 
trabalhos produzidos nos meses 
de outubro e novembro.
Cerca de 100 trabalhos foram con-
feccionados pelos alunos que fre-
quentam as o*cinas de pintura 
em tecido, bordado, vagonite em 
*ta, Oxford e biscuit e estão dis-
poníveis para a comercialização 
durante os dias 25 e 26 de novem-
bro.

Na ocasião, trabalhos realizados 
em outras o*cinas foram entre-
gues aos alunos, marcando assim 
a *nalização das aulas. “É com 
sentimento de dever cumprido 
que a coordenação e toda equipe 
de professores, encerra as ativida-
des de 2014. Durante todo o ano 
acompanhamos grandes evolu-
ções dos alunos nos trabalhos das 
o*cinas e belíssimos trabalhos 
confeccionados”, apontou a coor-
denadora do programa, Ketlin Tai-
line Oliveira.

de dois Papais Noéis agitou ainda 
mais a criançada presente. Doces, 
chocolate e brinquedos foram 
entregues e muitos registraram o 
momento único com o bom ve-
lhinho.
O Natal da Família reuniu pais e *-
lhos em um único evento promo-
vendo a chegada do Papai Noel 
com o espírito natalino. “Todos os 
anos a secretaria desenvolve um 
momento especial em comemo-
ração ao Natal e com a presença 
do Papai Noel, nosso objetivo esse 
ano foi confraternizar junto com 
as famílias do município, para que 
todos pudessem participar pro-
porcionando a interação e a união 
familiar que é um dos principais 
sentidos do Natal”, apontou a as-
sistente social Joceli Friedrich.
Com o Natal da Família a secreta-
ria de Assistência Social de Gaú-
cha do Norte *nda parte de suas 
atividades desejando a todos os 
munícipes um Feliz Natal e um 
próspero Ano Novo, regado de 
muitas conquistas.

Durante a semana passada, a 
prefeitura municipal de Gaúcha 
do Norte lançou os editais de 
três processos seletivos que se-
rão realizados nas áreas da saú-
de e da educação do município.

Saúde
O primeiro edital aqui citado é 
para vagas em geral da secre-
taria de saúde. São 38 vagas 
disponíveis distribuídas em En-
sino Fundamental, Médio e Su-
perior, com salários que variam 
de R$ 790,54 a R$ 3.498,00.
As inscrições são gratuitas e 
podem ser realizadas no site 
oficial da prefeitura, www.gau-
chadonorte.mt.gov.br, no perí-
odo de 17 a 29 de dezembro.
A prova objetiva será aplicada 
no domingo, 11 de janeiro de 
2015, das 08 às 11h (horário de 

Prefeitura lança edital para processo seletivo
PESSOAL

Há vagas para as secretarias municipais de Saúde e Educação de Gaúcha do Norte
Cuiabá) nas dependências da 
escola municipal Bem Me Quer.

Agente Comunitário de 
Saúde
De acordo com o edital, são 
cinco vagas disponíveis para 
o cargo, com salário de R$ 
1.014,00.
Assim como o edital anterior, 
as inscrições são gratuitas e 
podem ser realizadas no site 
oficial da prefeitura, www.gau-
chadonorte.mt.gov.br, no perí-
odo de 17 a 29 de dezembro.
A prova objetiva será aplicada 
no domingo, 11 de janeiro de 
2015, das 08 às 11h (horário de 
Cuiabá) nas dependências da 
escola municipal Bem Me Quer.

Educação
Estão disponíveis 90 vagas para 

a área da educação municipal, 
distribuídas entre Ensino Fun-
damental, Médio e Superior, 
com salários que variam de R$ 
790,54 a R$ 3.369,36.
As inscrições também são gra-
tuitas e podem ser realizadas 
no site oficial da prefeitura, 
www.gauchadonorte.mt.gov.
br, no período de 18 de dezem-
bro a 02 de janeiro de 2015.
A prova objetiva será realizada 
no domingo, 11 de janeiro de 
2015, das 08 às 11h (horário de 
Cuiabá) nas dependências da 
escola municipal Bem Me Quer.
Informações sobre cargos dis-
poníveis e outros quesitos 
pertinentes aos três processos 
seletivos, podem ser obtidas 
no site da prefeitura, aba Ad-
ministração - Publicações. Os 
arquivos podem ser baixados.
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O sábado, 15 de novembro foi de 
festa no município de Gaúcha do 
Norte. Em comemoração aos 19 
anos de emancipação político ad-
ministrativa completados na se-
gunda-feira (17), munícipes e atual 
gestão comemoraram juntos o 
décimo nono aniversário da cidade.
As festividades iniciaram com Missa 
Sertaneja na Igreja Matriz, onde o 
altar foi decorado com economias 
e objetos que representam o muni-
cípio, como soja, milho, seringueira, 
cuia de chimarrão, cela de cavalo, 
enxada, objetos indígenas, entre 
tantos outros. 
Logo em seguida, população foi 
recebida com decoração inova-
dora e a altura do evento no salão 
paroquial, e logo os três ambientes 
montados 'caram lotados para o 
jantar com boi no rolete.
A tradicional mesa de autoridades 
contou com a presença de repre-
sentantes do poder Executivo, 
Legislativo, gestores anteriores e 
demais autoridades locais, assim 
como do deputado estadual Zeca 

Missa Sertaneja, jantar com boi no rolete, baile com Henrick 
e Rafael e motocross estiveram na programação

Gaúcha do Norte comemora 19 anos
COMEMORAÇÃO

Viana e alguns visitantes de muni-
cípios vizinhos. Logo após a fala de 
algumas autoridades, o an'trião 
da noite, prefeito Nilson F. Aléssio 
agradeceu a presença de todos em 
especial do deputado Zeca Viana e 
em seu discurso simples e objetivo 
relembrou a luta dos colonizadores 
da cidade, as di'culdades enfrenta-
das, e destinou a parabenização aos 
munícipes e a todos que tiveram 
sua parcela de contribuição para 
que hoje Gaúcha do Norte pudesse 
completar seus 19 anos, pontuan-
do a participação essencial dos três 
gestores anteriores.
Em seguida, os 12 bois no rolete 
assados para a ocasião, foram ser-
vidos no jantar. Em seguida, come-
moração foi embalada com show 
baile com a dupla sertaneja Henrick 
e Rafael do município de Primavera 
do Leste. Eles que são conhecidos 
como ‘Os Grandão do Sertanejo’ 
reproduziram um repertório varia-
do o que colocou os presentes pra 
dançar. 
O evento foi realizado pela Prefeitu-

ra Municipal de Gaúcha do Norte e 
contou com a contribuição de cada 
funcionário público para que a co-
memoração pudesse acontecer, 
além de parceria com a APAE com a 
responsabilidade sob a copa.
“Todos os anos buscamos come-
morar o aniversário do município 
promovendo um momento de 
lazer e confraternização aos muní-
cipes que são os grandes responsá-
veis pelo contínuo desenvolvimen-
to da cidade”, apontou o prefeito.

Município recebe corrida estadual de Motocross
Inclusa nas festividades do 19° 
aniversário de emancipação de 
Gaúcha do Norte, a 7ª etapa do 
Campeonato Regional Sul/MT de 
motocross realizada na tarde de 
domingo (16), foi bem representa-
da pelos pilotos da cidade, juntos 
levaram para casa um total de nove 
premiações.
A etapa realizada em Gaúcha do 
Norte foi dividida nas categorias: 
Iniciante; Junior Master; Força Livre 
Nacional; MX3; MX2 e MX1, e con-
tou com participação de mais de 48 
pilotos vindos de Canarana, Parana-
tinga, Primavera do Leste, Sorriso, 
Sinop, Araguarças, Serra da Mesa, 
Rondonópolis, Goiânia, entre ou-
tras localidades, além do destaque 
da etapa, o piloto Elizeu Ferreira re-
presentante de Mato Grosso do Sul 
que venceu as cinco categorias em 
que disputou.
Os quatro pilotos de Gaúcha do 
Norte, Fabiano Oliveira (popular-
mente conhecido como Kafu), 
Evandro Murilo Trevisan, Dieinis 
Machado e Leandro Andrighetto, 
foram destaque na etapa e levaram 
premiações nas categorias: Inician-
te com 1°, 2°, 3° e 5° lugares; Força 

Livre Nacional com 3° e 4° lugares e 
Junior Master com 3°, 4° e 5° luga-
res.
O evento foi realizado pela equipe 
do Moto Clube Adrenalina.

Categoria Iniciante:
1° lugar: Fabiano Oliveira (Cafú) – 
Gaúcha do Norte
2° lugar: Dieinis Machado – Gaúcha 
do Norte
3° lugar: Evandro Murilo Trevisan – 
Gaúcha do Norte
4° lugar: Lucas Barbosa
5° lugar: Leandro Andrighetto - 
Gaúcha do Norte

Categoria Junior Master:
1° lugar: Elizeu Ferreira – Mato Gros-
so do Sul
2° lugar: Anderson Beronha
3° lugar: Evandro Murilo Trevisan – 
Gaúcha do Norte
4° lugar: Dieinis Machado – Gaúcha 
do Norte
5° lugar: Fabiano Oliveira (Kafu) – 
Gaúcha do Norte

Categoria Força Livre Nacional:
1° lugar: Elizeu Ferreira – Mato Gros-
so do Sul

2° lugar: Anderson Beronha
3° lugar: Fabiano Oliveira (Cafú) – 
Gaúcha do Norte
4° lugar: Evandro Murilo Trevisan – 
Gaúcha do Norte
5° lugar: Thiago Rodrigo Ames

Categoria MX3:
1° lugar: Elizeu Ferreira – Mato Gros-
so do Sul
2° lugar: Baianinho - Rondonópolis
3° lugar: Douglas Smaniotto
4° lugar: Sergio Menegotto - Parana-
tinga
5° lugar: Eladir

Categoria MX2:
1° lugar: Elizeu Ferreira – Mato Gros-
so do Sul
2° lugar: Paulo Vinicius
3° lugar: Ricardo de Souza
4° lugar: Douglas Smaniotto
5° lugar: Anderson Beronha

Categoria MX1:
1° lugar: Elizeu Ferreira – Mato Gros-
so do Sul
2° lugar: Fábio Jr - Rondonópolis
3° lugar: Barreto - Primavera do Leste
4° lugar: Ricardo
5° lugar: Eldemir

Gaúcha do Norte é bem representada e pilotos somam conquistas de nove premiações na etapa

Pilotos de Gaúcha do Norte: Dieinis, Kafu, Leandro e Murilo

Prefeito Nilson F. Aléssio


